
Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

Cualificación profesional. 

Elaboración de viños e licores

Código.

INA174_2

Nivel.

2

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Controlar o proceso de envasamento e acondicionamento 
de bebidas

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0314_2

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

                                                                  ,               de                          de  201

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Vitivinicultura SINA01 Grao superior

Aceites de oliva e viños MINA02 Grao medio
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Organizar o posto de traballo para as operacións de estabilización e 
envasamento de bebidas, segundo os manuais de procedemento e 

instrucións de utilización, co fin de garantir a produción.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Obter a información requirida para a planificación do proceso de envasamento, utilizando a 
ficha técnica.

APS1.2 Seleccionar os equipamentos de envasamento de bebidas (liñas de envasamento e 
embotellamento, equipamentos de filtración, etc.), utensilios e ferramentas segundo o 
proceso previsto na ficha técnica de produción.

APS1.3 Seleccionar o material (material de envasamento e substancias filtrantes, entre outras) e 
equipamentos de protección, dispositivos de protección en equipamentos, indicados na 
ficha técnica de produción de envasamento de bebidas.

APS1.4 Organizar o posto de traballo segundo procesos adaptados na ficha técnica de 
envasamento de bebidas.

APS1.5 Comprobar os parámetros dos equipamentos de estabilización e envasamento de bebidas, 
utilizando ferramentas, utensilios e aparellos de medida, en función das operacións 
previstas e as tolerancias admitidas.

APS1.6 Comprobar a limpeza de equipamentos de estabilización e envasamento de bebidas e 
sistemas de transporte ao inicio de cada xornada, quenda ou lote, respectando as pautas 
establecidas nas instrucións, e arranxar as incidencias detectadas.

APS1.7 Comprobar que os equipamentos de produción e sistemas de transporte ao inicio de cada 
xornada, quenda ou lote estean listos para o seu uso, respectando as pautas establecidas 
nas instrucións.

APS1.8 Efectuar os cambios de utensilios indicados nas instrucións de traballo da operación de 
estabilización e envasamento.

APS1.9 Efectuar a limpeza nas instalacións de estabilización e envasamento, aplicando os 
programas de limpeza e desinfección e control de pragas establecidos, por métodos 
manuais ou automáticos (equipamentos CIP), seguindo as instrucións de traballo e 
respectando as normas en materia de prevención de riscos e de conservación do medio.

APS1.10 Limpar e/ou desinfectar as conducións da liña de envasamento e embotellamento, 
utilizando vapor ou solución deterxente e/ou desinfectante, e verificar que os parámetros de 
limpeza e/ou desinfección (concentración da solución, tempo, temperatura, etc.) sexan os 
especificados nas normas de aplicación e cumprindo os prazos establecidos nas instrucións 
de traballo.

Efectuar operacións de mantemento de primeiro nivel en equipamentos, 
máquinas e ferramentas de estabilización e envasamento de bebidas.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Comprobar o funcionamento das máquinas e as súas variables (temperatura, presión, etc.), 
segundo documentación técnica e instrucións da empresa.

APS2.2 Detectar os posibles elementos especificados como de primeiro nivel, gastados ou 
deteriorados e as anomalías de funcionamento (liñas de envasamento e embotellamento, 
equipamentos de filtración, etc.) que se observen na máquina, nas operacións de 
mantemento, seguindo instrucións.

APS2.3 Manter en bo estado de uso os equipamentos de control de parámetros (turbidez, cor, 
enchido de envases, etc.), respectando os procesos de actuación establecidos e seguindo 
o protocolo.

APS2.4 Efectuar o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e medios auxiliares requiridos 
no envasamento de bebidas, na forma e na periodicidade indicadas nos manuais de 
utilización, seguindo as pautas marcadas nas instrucións de traballo respecto á forma, e 
coa periodicidade requiridas.

APS2.5 Substituír as pezas ou os elementos especificados como de primeiro nivel, avariados ou 
defectuosos nos equipamentos de filtraxe e envasamento, restablecendo o seu normal 
funcionamento.
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Efectuar operacións de mantemento de primeiro nivel en equipamentos, 
máquinas e ferramentas de estabilización e envasamento de bebidas.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.6 Corrixir posibles anomalías no funcionamento dos equipamentos en caso de ser a súa 
competencia, ou avisar o servizo de mantemento.

APS2.7 Rexistrar datos das actividades de mantemento efectuadas, para a súa posterior utilización.

APS2.8 Cubrir a documentación técnica especifica, contribuíndo ao fluxo de información e ao 
mantemento da programación de produción.

Efectuar tratamentos de estabilización no envasamento de bebidas, para 
garantir as súas características organolépticas e a súa estabilidade.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Efectuar os controis (turbidez, filtrabilidade e colmatación das bebidas) a través de ensaios, 
segundo o requirido antes do envasamento, comprobando que reúna as condicións 
establecidas para o seu posterior tratamento.

APS3.2 Incorporar os aditivos ás bebidas, axustando as doses nos niveis fixados e garantindo a 
estabilidade do produto.

APS3.3 Controlar os parámetros do tratamento térmico da bebida aplicado a cada tipo de bebida.

APS3.4 Efectuar a filtraxe amicróbica da bebida cos filtros requiridos, e comprobar durante o 
proceso as condicións (presión, caudal, etc.).

APS3.5 Efectuar a toma de mostra periódica da bebida, segundo o plan de mostraxe determinado, 
para proceder ao control analítico en bebidas.

APS3.6 Efectuar ensaios específicos de bebidas (cor, turbidez, etc.) no laboratorio, controlando o 
resultado do tratamento de filtraxe.

APS3.7 Aplicar as medidas correctoras, corrixindo as posibles desviacións previstas, de acordo cos 
manuais de procedemento.

Efectuar as operacións de preparación de materiais e regulación dos 
equipamentos específicos de envasamento de bebidas, segundo as 

prescricións establecidas nos manuais de procedemento.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Efectuar os ensaios especificados na bebida durante o embotellamento da bebida (proba 
de punto de burbulla, test de integridade, etc.) segundo os protocolos, comprobando os 
líquidos que requiran unha filtraxe previa.

APS4.2 Comprobar o estado dos cartuchos ou outros elementos filtrantes na filtraxe da bebida, para 
obter unha calidade requirida.

APS4.3 Solicitar ao almacén a subministración dos consumibles (botellas, rollas, cápsulas, 
etiquetas, etc.), tendo en conta o ritmo de produción.

APS4.4 Dispor os materiais de envasamento (vidro, plástico, metal, brik, etc.) segundo 
especificacións, e comprobar que os recipientes sexan os requiridos para o lote que se vaia 
traballar.

APS4.5 Preparar os produtos para envasar (bebida), determinando se son conformes respecto ao 
lote e se están preparados, de ser o caso, mesturados ou combinados para seren 
procesados.

APS4.6 Preparar as etiquetas para o envasamento da bebida, comprobando que as inscricións de 
identificación correspondan ao lote procesado.

APS4.7 Comprobar a limpeza dos envases non formados “in situ”, verificando que se realice nas 
condicións marcadas polas especificacións de traballo.

APS4.8 Trasladar os materiais de refugo e produtos terminados da elaboración de bebida que non 
cumpran as especificacións para a reciclaxe ou o tratamento, na forma e ao lugar sinalados.

Efectuar o envasamento a través dos equipamentos da liña de 
envasamento e valores de parámetros, segundo os procedementos 

establecidos pola empresa.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Lavar os envases de vidro coas lavadoras de vidro, controlando a temperatura da auga e o 
nivel de concentración do produto deterxente, e verificando o funcionamento dos 
extractores de etiquetas.

APS5.2 Controlar a formación dos envases confeccionados “in situ”, garantindo que as súas 
características (forma, tamaño, grosor, soldadura e capas) sexan as requiridas no manual 
de proceso, e arranxar calquera anomalía detectada.

APS5.3 Encher os envases con bebidas que necesiten manter a presión de carbónico, en 
condicións isobarométricas, garantindo o contido en anhídrido carbónico e impedindo a 
disolución de oxíxeno disolvido.

APS5.4 Encher botellas ou outros recipientes, controlando o proceso automático, mediante o 
sistema de regulación e contabilización correspondente.
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Efectuar o envasamento a través dos equipamentos da liña de 
envasamento e valores de parámetros, segundo os procedementos 

establecidos pola empresa.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.5 Efectuar a mostraxe e pesaxe posteriores segundo especificacións, comprobando que 
permaneza dentro dos límites requiridos.

APS5.6 Pechar o envase que conteña bebida selándoo, axustándose ao especificado para cada 
produto no manual de instrucións da operación.

APS5.7 Comprobar as características das etiquetas (lenda e adherencia ao envase), e se se 
axustan na forma e lugar requiridos.

APS5.8 Revisar o equipamento de control en liña (nomeadamente os inspectores electrónicos de 
envase baleiro/cheo) no envasamento de bebida a través dos testemuños, cumprindo as 
normas establecidas.

APS5.9 Trasladar o produto envasado na forma e no lugar requiridos, dependendo dos procesos ou 
almacenamentos posteriores.

APS5.10 Contabilizar os materiais e os produtos consumidos ao longo do proceso de envasamento, 
dispondo os sobrantes para a súa utilización e modificando as solicitudes de 
subministración, de ser preciso.

Controlar o proceso de envasamento de bebidas, asegurando a calidade 
e as características finais do lote.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Manter dentro dos niveis marcados nas instrucións da operación de envasamento de 
bebida as características do ambiente no envasamento de bebida.

APS6.2 Aplicar medidas correctoras en situacións de incidencia ou de desviación ou atmosfera de 
envasamento, restablecendo o equilibrio, parando o proceso e solicitando, de ser o caso, a 
asistencia técnica.

APS6.3 Controlar as ratios de rendemento manténdoas dentro das marxes previstas nas instrucións 
de traballo.

APS6.4 Tomar mostras do produto final, identificalas e trasladalas ao laboratorio.

APS6.5 Rexistrar a información relativa aos resultados do traballo, incidencias producidas e 
medidas correctoras, referencias de materiais e produtos utilizados, empregando os 
soportes e co detalle requirido.
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